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Αξιότιµε κε. Υπουργέ,

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε
επισηµάνει στον πρώην Υπουργό ∆ικαιοσύνης κο Παπαϊωάννου, το δηµόσιο κίνδυνο
που ελλοχεύει από αυτή τη βραδυφλεγή Βόµβα απρόβλεπτων διαστάσεων που είναι
τα µεταδοτικά λοιµώδη νοσήµατα µέσα στις φυλακές λόγω του µεγάλου
συγχρωτισµού. Είχαµε προτείνει τον έλεγχο από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές
των φυλακών Κορυδαλλού και την έκβαση των πορισµάτων τους από τα
σωφρονιστικά ιδρύµατα, όµως απάντηση µέχρι σήµερα, δεν έχουµε λάβει από αυτές .
Επειδή γνωρίζουµε το έργο σας στο χώρο της δικαιοσύνης, καθώς επίσης και
την ευαισθησία, που σας διακρίνει στα θέµατα υγείας, απευθυνόµαστε σε εσάς και

σας ενηµερώνουµε ότι ως ιατρικός φορέας και θεµατοφύλακας της ∆ηµόσιας υγείας
προτιθέµεθα να σας προσφέρουµε την αµέριστη βοήθεια µας. Το Ιατρείο Κοινωνικής
Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
προτίθεται να στηρίξει σε συνεργασία µε τις σωφρονιστικές µονάδες τις ανάγκες σε
φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό . Συγκεκριµένα έχουµε την δυνατότητα να
διαθέσουµε 1) δωρεάν εµβολιασµό στους κρατούµενους 2) φαρµακευτική αγωγή σε
κρατούµενους που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα και οι οποίοι δεν διαθέτουν πόρους
για να τα προµηθευτούν 3) σειρά σκευασµάτων βιταµινών.
Μέσα από έναν

συντονισµό για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας

πιστεύουµε ότι δεν θα εκραγεί η βραδυφλεγής αυτή Βόµβα της εξάπλωσης της
φυµατίωσης και των λοιπών λοιµωδών νοσηµάτων και ότι κατά αυτό τον τρόπο θα
διαφυλαχθεί η υγεία των κρατουµένων, ώστε όποιος εισέρχεται στο σωφρονιστικό
σύστηµα να εξέρχεται ζωντανός, υγιής και να µπορεί να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς
να µεταδώσει λοιµώδη νοσήµατα σε χιλιάδες άλλους συνανθρώπους του.
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